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 التربوي  التخطيطاملستشارين في  سلك

Cycle des conseillers en planification de l’éducation 

  2222 يوليوز 

 اقتصادي-موضوع في املجال السوسيو الاختبار:

 ساعتان املدة:

 1 املعامل:

 اللغة الفرنسية لغة الاختبار:

 أسئلة الاختيار من متعدد :أسئلة الاختبار صنف

    

 

 اتـوطين للتقويم واالمتحانـاملـركز ال
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 املجاالت الرئيسيةوزن  املجاالت الفرعية لالختبار الرئيسية لالختباراملجاالت 

 :املجال ألاول 

 ي والتدبير إلادار الحكامة 

  ؛التدبيرأسس ومقاربات الحكامة و 

22 %  ؛التنظيم والتدبير إلاداري باملغرب 

    واملؤسسات العمومية باملغربالجماعات الترابية تدبير. 

 :الثانياملجال 

 العلوم الاجتماعية والتدبير املجالي

  ؛للمجال املغربيالخصائص الطبيعية والبشرية 

22 % 
 ؛املعاصرة يةتاريخألاحداث واملعطيات ال 

 ؛املغربب املعطيات السوسيولوجية الخاصة 

  واملستدامة التنمية البشريةأبعاد ومكونات. 

 :الثالثاملجال 

 والسياسيةالاقتصادية  املقاربات واملستجدات

 ؛والسياسيةالاقتصادية لعلوم ومفاهيم ا ئمباد 

22 %  ؛املقاربات الاقتصادية والسياسية 

  الوطنية والدوليةوالسياسية حداث الاقتصادية املستجدات وألا. 

 :الرابعاملجال 

 الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ملنظومة

 والتكوين باملغرب التربية

  ؛والتوجهات العامة إلصالح التربية والتكوينالاختيارات 

22 %   حسب تقارير ألابعاد الاقتصادية والاجتماعية ملنظومة التربية والتكوين 

 ؛املؤسسات الوطنيةومنشورات 

 التقييمات الوطنية والدولية ملختلف مجاالت التربية والتكوين.  
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 لالستئناس(بعض املراجع املؤسساتية )الئحة غير حصرية 

 ؛امليثاق الوطني للتربية والتكوين 

 ؛والحصيلة املرحلية لتتبع ومواكبة اصال  منظومة التربية والتكوين 2202 - 2212منظومة التربية والتكوين ستراتيجية صإصال  الا رؤية ال 

  ؛الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلميمنشورات وتقارير ودراسات املجلس 

  ؛املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 21.15القانون الاطار تفعيلحافظة مشاريع  

 ؛التقارير والدالئل املرتبطة بمجال التخطيط التربوي والصادرة عن الوزارة  

 ؛ملندوبية السامية للتخطيطتقارير ومنشورات ا 

 ؛جماعات الترابيةالقوانين التنظيمية لل  

  ؛إلاصال  إلاداري وتنزيل الحكامة الرشيدة ل توجهات الحكومية حو التقارير 

  التقارير ذات العالقة بأهداف التنمية املستدامة(ODD)  ؛باملغرب 2202ومضامين املذكرة 

 ؛للحسابات تقارير املجلس ألاعلى 

  ؛املجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك املغربتقارير 

  ؛إلاداري باملغرباملجالت املتخصصة في مجال التنظيم والتدبير 

 قتصاد واملالية وصصال  إلادارة؛تقارير ومنشورات وزارة الا 

 تقارير لجنة النموذج التنموي الجديد. 

 .بمجال التربية والتكوين ةرتبطامل جتماعيةالا قتصادية والاظواهر الالتي تتناول مواضيع حول ببعض املراجع وإلاصدارات وألابحاث والدراسات واملقاالت  أيضا يمكن الاستئناس مالحظة:
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